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Preprint 

Rolf Ahlers, The Community of Freedom; Barth and Presuppositionless Theology (American 
University Studies, Series VII: Theology and Religion, Vol. 40), New York / Bern / 

Frankfurt aM / Paris, Peter Lang, 1989; xv + 654 pp., $84.95, ISBN 0820405647. 

Rolf Ahlers, Duitser van geboorte en hoogleraar in de Verenigde Staten, publiceert al meer 

dan twintig jaar over diverse theologische en filosofische thema's, en met name over Barth 
en Hegel. In 1986 verscheen van zijn hand een historische studie over de Barmer Thesen. 
In aansluiting hierbij presenteert Ahlers nu een systematische studie van de Barmer 
Thesen, waarin overigens wederom veel historisch materiaal is opgenomen. Ahlers 
beschouwt de Barmer Thesen als een geloofsbelijdenis die, net als alle klassieke 
geloofsbelijdenissen weliswaar sterk door de historische omstandigheden gekleurd is, maar 
nog niets aan actuele betekenis heeft ingeboet. De centrale these van Ahlers' commentaar 

is "that Hegel's thought is in structure close if not identical to the christocentric theology 
emerging in the Dialectical Theology of ... Barth" (152). Simplificerend - maar daar 
ontkomt men niet aan in een korte bespreking van een complex boek als dit - kan men 
stellen dat Ahlers Barths trinitarische theologie van de zelfopenbaring van God in Jezus 
Christus vereenzelvigt met Hegels "triplicistische" (these-antithese-synthese) dialectiek 
van de zelfontvouwing van de waarheid. Barths theologie en Hegels dialectiek zijn 

"presuppositionless" of "voraussetzungslos" in de zin dat God of de waarheid "makes a 
beginning within itself," zonder de natuur, de geschapen orde, politieke of sociale 
gebeurtenissen of enig ander aanknopingspunt nodig te hebben (6). God is vrijheid, de 
Triniteit is de gemeenschap der vrijheid ("community of freedom"), en de Kerk is de 
wereldse vorm van deze gemeenschap, waarin "Jesus Christus in Wort und Sakrament 
durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt" (Barmer these 3). Twee 
verdere hoofdpunten van Ahlers' interpretatie van de Barmer thesen komen aan de orde in 

zijn bespreking van de eerste twee thesen. Volgens Ahlers wordt de natuurlijke theologie 
in de eerste these weliswaar expliciet afgewezen, maar impliciet in een uitgezuiverde vorm 
geaccepteerd: de geschapen orde verwijst weliswaar niet uit zichzelf naar God, maar toch 
zijn er "lichtpunten" in de schepping die vanuit Gods zelfopenbaring in Jezus Christus een 
dergelijke verwijzende kwaliteit kunnen krijgen. De afwijzing van "die falsche Lehre, als 
gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen 
Herren zu eigen waren" (Barmer these 2) betrekt Ahlers op de wetenschap. Hij verwerpt 

het wetenschappelijk pluralisme, dat met een beroep op de "Eigengesetzlichkeit" van elke 
wetenschap nalaat om zelfs maar te streven naar eenheid van kennis; hiertegenover 
betoogt Ahlers dat als Gods openbaring in Jezus Christus op alle levensgebieden 
betrekking heeft, zulk pluralisme atheïsme is. 

Ahlers is er zich terdege van bewust dat zijn hegeliaanse interpretatie van Barth op niet 
onbelangrijke punten onverenigbaar is met door Barth expliciet verdedigde posities. Dit 
gegeven verontrust Ahlers niet: het is niet zijn probleem, maar dat van Barth, die - in 
tegenstelling tot Ahlers - op deze punten de consequenties van zijn eigen systeem niet 
goed doorzag. In zijn commentaar op de Barmer Thesen bespreekt Ahlers en passant 

grote delen van de hedendaagse theologie, waarbij hij niet ontkomt aan ongenuanceerde 
zwart-wit kenschetsen van de opvattingen van zijn gesprekspartners en harde oordelen 
niet schuwt (Moltmanns theologie wordt gekarakteriseerd als "a pathetic theology of 
despair"). De hoofdtekst van dit boek telt 318 bladzijden; de totale omvang van xv + 654 
bladzijden is buiten verhouding. Deze omvang is onder meer te wijten aan een 
buitensporig gedetailleerd en daardoor welhaast onbruikbaar register van meer dan 100 

bladzijden. Daarnaast mogen in dit verband ook de bijna 200 bladzijden eindnoten - 
waaronder vele met een lengte van enkele pagina's - niet onvermeld blijven. Dit alles 
getuigt van een zekere ongedisciplineerdheid en onmatigheid, die zich ook in de hoofdtekst 
wreekt. Met een veel strakkere opzet van zijn studie had de auteur de interessante thesen 
die hij verdedigt een betere dienst bewezen. 

Marcel Sarot 

(625 woorden volgens WP-telling) 
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